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Deze bijlage bevat figuren en tabellen om het concept en de resultaten duidelijker te schetsen. De

figuren en tabellen i.v.m de resultaten werden nog niet opgenomen in de schriftelijke thesis, maar wel

in de presentatie van de thesisverdediging, en worden om deze reden hieronder weergegeven.

Figuur 1: Vectordiagram (uit o.a. [1]). ’Asymmetric multilevel outphasing’ (AMO) laat toe dat de hoeken

asymmetrisch kunnen worden, wat de gemiddelde hoek tussen de signalen nog verder verlaagt, en

dus opnieuw de efficiëntie verhoogt, zonder dat het uitgangssignaal vervormd wordt.

Figuur 2: Vergelijking van verschillende ontworpen varianten: vermogens. (LM = ’load modulation’, ’N-

LINC’ = N-level outphasing. D.m.v de verderop vermelde ’cross-capacitive neutralisation’ werd

intussen VDG,max verlaagd van 2.8V naar 2.6V, zonder de prestaties te bëınvloeden.)
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Figuur 3: Vergelijking van verschillende ontworpen varianten: efficiëntie van de totale versterker (links) en de

uitgangstrap (rechts), in de aanwezigheid van een signaal waarvan de waarschijnlijkheidsdichtheid

van de amplitude weergegeven is in figuur 5. Het is niet onredelijk om aan te nemen dat de

gemiddelde efficiëntie van traditionele versterkers vergelijkbaar of slechter is dan deze van de 1-

LINC-versie zonder ’load modulation’, die zeer lineair is. T.o.v dit geval kan de gemiddelde efficiëntie

dus meer dan verdubbeld worden.

Figuur 4: Efficiëntie als functie van de benodigde uitgangsamplitude. De waarschijnlijkheidsdichtheid van de

uitgangsamplitude wordt in het geel weergegeven. D.m.v de verderop vermelde ’cross-capacitive neu-

tralisation’ werd intussen VDG,max verlaagd van 2.8V naar 2.6V, zonder de prestaties te bëınvloeden.
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Figuur 5: Vermogenverbruik als functie van de benodigde uitgangsamplitude.

Tabel 1: Vergelijking van de versterker uit deze thesis met enkele van de beste vermogenversterkers in CMOS

of bij vergelijkbare frequenties.

Referentie Max. vermogen Max. efficiëntie Frequentie, technologie

[2] 3.7 W 41.5 % 10 GHz, GaN

[3] 340 mW 35 % 2,4 GHz, 32 nm CMOS

[4] 316 mW 45 % 2,4 GHz, 45 nm CMOS

[1] 37 mW 25 % 60 GHz, 40 nm CMOS.

[5] 588 mW 45 % 2.4 GHz, 65-nm CMOS, AMO

[6] 158 mW 37 % 15 GHz, p-HEMT (GaAs, 4.5V)

[7] 87 mW 19.2 % 16.5-28 GHz, 0.18 µm BiCMOS

[8] 178 mW (max. lineair: 83 mW) 20 % 12 GHz, 45 nm CMOS (SOI, 4.8V)

Deze thesis 144 mW 49,5 % 15 GHz, 45 nm CMOS (1.1V)

De maximale behaalde efficiëntie van de uitgangstrap (’PA’) is ongeveer 58 %, maar ook het vermogen-

verbruik van de voorafgaande ’drivers’ moet in rekening gebracht worden, waardoor de maximale totale

efficiëntie 49,5 % bedraagt. Zoals gedemonstreerd in figuur 5, kan de efficiëntie, i.h.b van de uitgangs-

trap, hoog gehouden worden door het toepassen van ’multilevel outphasing’, bv. met 4 niveau’s. Bij

een 4-LINC variant met load modulation (LM) werd de (zelf-opgelegde) maximale VDG,max van 2.2V

overschreden (2.6V-2.8V) bij de maximale outphasing-hoek (in figuur 5: Aout,normalized ≈ 0.63). Dit

is o.a. een gevolg van het feit dat de ’load modulation’ doorpropageert tot in de tweede driverstage,

waardoor de uitgangstrap asymmetrisch aangestuurd wordt en VDG stijgt. Dankzij de differentiële

architectuur zou dit opgelost kunnen worden d.m.v ’cross-capacitive neutralisation’, waardoor de iso-

latie sterk verbetert, maar dit werd wegens tijdsgebrek niet meer uitgevoerd. Desondanks werd deze

versie toch behouden, om een vergelijking te kunnen maken. De waarschijnlijkheidsfunctie van een

voorbeeld van een te versterken signaal (256-QAM, met SRRC-filter, α = 0.35), is in het geel weer-

gegeven in figuur 5, en laat toe de gemiddelde efficiëntie met modulatie te berekenen (cfr. figuur

3). De 4-LINC-variant zonder ’load modulation’ levert een zeer lineaire uitgang over het volledige

bereik, een piekvermogen 21.57 dBm (144 mW) bij een maximale totale efficiëntie van 49,5 % zonder

de zelf-opgelegde VDG,max = 2.2V te overschrijden, en blijft efficiënt bij lage vermogens dankzij de
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multilevel-outphasing. De efficiëntie van de uitgangstrap vertoont ook bij lage vermogens pieken boven

de 50 %, doordat het verbruik van de uitgangstrap meedaalt met het uitgangsvermogen. Het verbruik

van de drivers bedraagt slechts 15 % van het totale verbruik bij het piekvermogen, maar kan niet

verlaagd worden bij lagere uitgangsvermogens zonder de efficiëntie van de uitgangstrap te verlagen, en

weegt dus veel zwaarder door bij lage uitgangsvermogens: de totale efficiëntie is er merkelijk lager dan

de efficiëntie van de uitgangstrap (cfr. figuur 5). Om deze reden is de winst in de gemoduleerde totale

efficiëntie zeer beperkt (+2.8 %) in vergelijking met de variant die wel ’load modulation’ toepast,

terwijl de winst in gemoduleerde efficiëntie van de uitgangstrap veel groter is (+13.7 %). De 4-LINC-

variant zonder ’load modulation’ biedt bovendien een veel betere lineariteit aan dan de 4-LINC-variant

met ’load modulation’, dit is deels te wijten aan het gebrek aan realiseerbare compensatie-impedanties,

en anderzijds ook aan de beperkte isolatie tussen driver en uitgangstrap, en kan mogelijks eveneens

opgelost worden door de ’cross-capacitive neutralisation’, maar dit werd niet meer gëımplementeerd

wegens tijdsgebrek.

Figuur 6: Schema van de ingangstrap, met de eerste driverstage.

De grote parasitaire capaciteit aan de drain van de uitgangstransistors wordt hier als nuttig element

opgenomen in het circuit, en is dus geen nadeel. Aan de input werden twee 0-dBm fasegemoduleerde

inputs ter beschikking gesteld. De eerste driverstage is een invertor met resistieve feedback (biasing).

De tweede driverstage is een common-emittor versterker met een aangepaste LC-last, waarin de para-

sitaire ingangscapaciteit van de uitgangstrap opgenomen is, en waaraan aanpassingen werden gedaan

om ook een derde harmonische toe te voegen, waardoor de stuurspanning voor de uitgangstrap een

blokgolf benadert. Het concept wordt weergegeven in figuur 7. De vermelde componentverhoudin-

gen zijn niet exact, maar het concept vormt een goed startpunt om de exacte componentwaarden te

berekenen om aan de eisen te voldoen. Hierdoor worden sterkere harmonischen geproduceerd in de

drainstroom van de uitgangstrap, wat beter toelaat om via een netwerk van harmonische termina-

ties, dat gëıntegreerd werd met de output-balun, de overlap van spanning over en stroom door de

uitgangstransistors te verlagen, waardoor de efficiëntie sterk toeneemt.
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Figuur 7: Conceptueel startschema voor het toevoegen van een derde harmonische aan de uitgangsspanning

van de tweede driverstage.

Figuur 8: Schema van de tweede driver stage met de uitgangstrap. Dit vormt samen met de inputstage uit

figuur 6 één deelversterker, die één constante-amplitude fasegemoduleerd signaal versterkt.

Figuur 9: Volledige outphasing-versterker met common-mode combiner. Door de isolatieweerstand R1 weg

te laten, wordt de (impedantie-transformerende en) isolerende Wilkinson-combiner niet-isolerend

en treedt er load modulation op. Bij het piekvermogen (outphasing-hoek φ = 0) zijn de circuits

equivalent.
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